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( نآ یخیرات  راثآ  عیقب و   ) هنیدم هکم و  یمالسا  راثآ 

باتک تاصخشم 

.1343  ، لوسر نایرفعج ، هدنسیون :  هنیدم /  هکم و  یمالسا  راثآ  روآدیدپ : مان  ناونع و 

[3 تساریو : ] تساریو تیعضو 

.1382 رعشم ، نارهت :  رشن : تاصخشم 

 . هشقن روصم ، 400 ص :.  يرهاظ : تاصخشم 

9647635168 مجنپ ) :  پاچ  : ) لایر  18000 لایر ؛  14000 کباش :

اپاف یسیون : تسرهف  تیعضو 

زیئاپ 1385. مجنپ : پاچ  تشاددای :

سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای :

هکم يدوعس --  ناتسبرع  یمالسا --  ياههاگترایز  عوضوم :

هنیدم يدوعس --  ناتسبرع  یمالسا --  ياههاگترایز  عوضوم :

یخیرات راثآ  هکم --  عوضوم :

یخیرات راثآ  هنیدم --  عوضوم :

ج 7آ2 1382  / DS211 هرگنک : يدنب  هدر 

953/8 ییوید : يدنب  هدر 

م 27286-81 یلم : یسانشباتک  هرامش 

عیقب هچخیرات 

هراشا

عیقب هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ ندـمآ  زا  شیپ  ار  نآ  هک  ییاج  تسا ; عیقب  ناتـسربق  هنیدـم ، ياه  ناکم  نیرت  هرطاخ  رپ  زا  یکی 
اب جـیردت  هب  هتـشاد و  دوجو  نآ  رانک  رد  ای  ناتـسربق و  نیا  لخاد  هتـشذگ ، رد  هک  تسا  تخرد  یعون  دـقرغ  .دـندیمان  یم  دـقرغلا 
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.تسا هتفر  نایم  زا  هدوب  توت  یخرب  رظن  هب  هک  اه  تخرد  نآ  ناتسربق ، شرتسگ 

ناونع هب  زین  مالـسا  زا  سپ  دوب و  رهـش  نیا  مدرم  ناتـسروگ  مالـسا ، زا  شیپ  برثی  يزکرم  شخب  هیـشاح  رد  ینیمز  ناونع  هب  عیقب 
یطیحم رد  هک  نهک  ياه  ناتسربق  عون  دننام  هب  دوخ  دایز  ًاتبسن  تعـسو  اب  ناتـسروگ  نیا  .دش  هتخانـش  هنیدم  ناتـسروگ  نیرت  مهم 

مهیلع  ) ناماما زا  نت  راـهچ  همه ، زا  رت  مهم  نیعباـت و  هباحـص ، نفدـم  یمالـسا ، فلتخم  نورق  لوط  رد  هتـشاد  رارق  هدـنکارپ  زاـب و 
.تسا هرونم  هنیدم  نارئاز  یمامت  ترایز  لحم  ور  نیا  زا  هدوب و  مالسلا )

ناتسربق نیا  .تسا  هدرک  رییغت  نآ  دودح  اهراب  هدش و  عقاو  نآ  يرتم  دصکی  هلـصاف  رد  ًابیرقت  یبنلادجـسم و  یقرـش  هیحان  رد  عیقب 
عقاو هنیدم  رهش  نایم  رد  نونکا  اما  هتشاد ، رارق  راصح  زا  جراخ  شیپ ، لاس  دصکی  ات 
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یم زاغآ  عیقب  زا  یلاوعلا  باب  نابایخ  أدـبم  هتفرگ و  رارق  رذوبا  زیزعلادـبع و  نیتس ، ياه  ناـبایخ  هرـصاحم  رد  يوس  دـنچ  زا  هدـش ،
.دوش

هحفص 323] ]

نارجاهم نیتسخن  زا  یکی  .تفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  ناتسربق ، ناونع  هب  مالسا ، زا  شیپ  دننام  هنیدم ، ِیمالـسا  تلود  زاغآ  رد  عیقب 
درک و ترجه  هشبح  هب  سپس  دیورگ ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هب  هکم  رد  يو  .دوب  نوعظم  نب  نامثع  دش ، نوفدم  عیقب  رد  هک 

نوـعظم نب  ناـمثع  یتـقو  رجح ، نبا  زا  لـقن  هـب  .تشذـگرد  هاـگنآ  تفاـی و  روـضح  ردـب  گـنج  رد  هنیدـم  هـب  ترجاـهم  زا  سپ 
میهاربا هک  مه  ینامز  .دیـسوب  ار  وا  دوب ، ریزارـس  شنامـشچ  زا  کشا  هک  یلاح  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تشذـگرد ،

[. 1  ] .تسویپ نوعظم  نب  نامثع  ام  حلاص  فلس  هب  وا  دومرف : ترضح  تشذگرد ، هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ دنزرف 

رترود رایسب  يا  هلصاف  رد  هباحص ، روبق  زا  یخرب  نونکا  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  هدوب و  حرطم  نامز  نامه  زا  ناتـسربق ، یگدنکارپ 
( مالسلا مهیلع   ) راهطا همئا  روبق  اب  ذاعم  نب  دعس  ربق  هلصاف  هب  ناوت  یم  هنومن  يارب  .تسا  هتفرگ  رارق  ام  نامز  رد  نآ  هیلوا  شخب  زا 
، دـیمرآ عیقب  رد  تشذـگرد و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تاـیح  هرود  رد  هک  هباحـص  فورعم  ياـه  هرهچ  رگید  زا  .درک  هراـشا 

.دیسر تداهش  هب  دعب  يدنچ  دش و  حورجم  قدنخ  دربن  رد  هک  تسا  ذاعم  نب  دعس  نیمه 

اه و هناخ  زا  يا  هعومجم  شیپ  لاس  دـنچ  ات  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمغیپ مرح  عیقب و  نایم  لـصاف  دـح  هدودـحم  هک  تسا  ینتفگ 
داد یم  لیکشت  ار  تمکح  فراع  هناخباتک  رازاب و  هچوک و 
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زاب طاـیح  ناونع  هب  زاـب  شرفگنـس  ياـضف  کـی  تروص  هب  رـضاح  لاـح  رد  تفر و  ناـیم  زا  رورم  هب  نآ  فلتخم  ياـه  شخب  هک 
ناونع هب  هک  تشاد  دوجو  يا  هناخ  دراد ، ترهـش  مشاـه  ینب  هلحم  هب  نایعیـش  ناـیم  هک  هلحم  نیا  رد  .تسا  هدافتـسا  دروم  دجـسم 

هناخ و نیا  زا  .دنتخانش  یم  رفعج  قاقز  ناونع  هب  زین  ار  روبزم  گنت  هچوک  تشاد و  ترهـش  مالـسلا ) هیلع   ) قداص رفعج  ماما  هناخ 
.تسا هدنام  ياجرب  يریواصت  دش ، بیرخت  ات 63  ياهلاس 60  یلاوح  رد  هک  هچوک 

هحفص 328] ]

عیقب ناگدش  نفد  هب  ادخ  لوسر  تیانع 

.دیبلط یم  شزرمآ  عیقب  لها  يارب  تفر و  یم  اجنآ  هب  اه  بش  یخرب  تشاد ، هژیو  یتیانع  عیقب  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر 
: دومرف یم  عیقب  نینوفدم  هب  باطخ  تفر ، یم  عیقب  ترایز  هب  هک  نامز  ره  ترضح  نآ 

اّنتفت ـال  مُهَرْجَأ َو  اـنمرحت  ـال  َّمُهّللَا  .دَـقْرَْغلا  ِعیَِقب  ِلـْهَِال  ْرِفْغا  َّمُهّللَا  نوُقِحـال ، ْمُِکب  هللاَءاـش  ْنِا  اـّنإ  َو  نِینِمُْؤم ، مْوَق  َراد  ْمُْکیَلَع  ُمـالَّسلا 
.ْمَُهل اَنل و  ْرِفْغا  َّمُهّللا  .مهدعب 

تساـخ و یم  رب  رتـسب  زا  یمارآ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  دوـب  دـهاش  اـه  بش  یخرب  تسا : هتفگ  یلقن  رد  هشیاـع 
ومه زا  .درک  رافغتـسا  بلط  نآ  ناگدش  نفد  يارب  تفر و  عیقب  هب  ترـضح  هک  دید  درک ، لابند  ار  وا  هک  راب  کی  .تفر  یم  نوریب 
ًادَغ نوُدَعُوت  ام  ْمُکاتأ  نِینِمُْؤم َو  مْوَق  َراد  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  دومرف : یم  تفر ، یم  عیقب  هب  بش  رخآ  رد  یتقو  ربمایپ  هک  تسا  هدـش  لقن 

[. 5  ] .دَقْرَْغلا ِعیَِقب  ِلْهَِال  ْرِفْغا  َّمُهّللَا  .نوُقِحال  ْمُِکب  هللاَءاش  ْنِا  ّانِإ  نُولِّجَُؤم َو 

یم دنداتسیا و  یم  عیقب  ربارب  رد  ترضح  هک  تسا  هدش  لقن  نینچمه 
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[. 5  ] .نیِِملْسُْملا نِینِمْؤُْملا َو  َنِم  رُوبُْقلا  َلْهَأ  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلا  دندومرف :

دش یم  هتفگ  هک  دوب  بصن  یگنس  نآ ، يدورو  رد  نوریب  رد  هعبرا ، همئا  هبق  یکیدزن  رد  يرجه ، مهدزیـس  نرق  ات  یجنزرب ، لقن  هب 
[. 5  ] .دنتخانش یم  اعد  تباجتسا  لحم  ار  اجنآ  مدرم  هدوب و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) لوسر ترضح  نداتسیا  لحم 

دمحم نب  رفعج  هک  مدوب  اـعد  لوغـشم  لـیقع  راد  یکیدزن  رد  یبـش ، رد  دـیوگ : یم  یماـن  هجـسوع  م 643 )  ) راـجن نبا  زا  لـقن  هب 
ای ربخ  لحم  نیا  هراب  رد  ایآ  دیسرپ : دیسر و  نم  هب  مالسلا ) امهیلع  )

هحفص 329] ]

ِلْهَِال ُرِفْغَتْسَی  َءاج ، اِذا  ِلیلَّلِاب ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ِهللا ِِّیبَن  ُِفقْوَم  اذه  دومرف : .هن  متفگ : يا ؟ هداتـسیا  اجنیا  هک  هدش  دراو  یثیدح 
[. 5  ] .تسا هدش  نفد  اجنآ  رد  وا  هک  تساجنامه  لیقع  هناخ  دیازفا : یم  راجن  نبا  .عیِقَْبلا 

نآ ياه  هعقب  عیقب و 

نیعبات و هباحص و  زا  يرایـسب  هدوب و  رارقرب  دابآ و  نانچمه  ناتـسربق ، نیا  زورما ، هب  ات  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ تلحر  زا  سپ 
هدش نفد  عیقب  رد  هباحـص  زا  رفن  رازه  هد  دودـح  دـیوگ : سنا  نب  کلام  .تسا  هداد  ياج  دوخ  شوغآ  رد  خـیرات  لوط  رد  ار  املع 

[. 11  ] .دنا

، لاـح ره  هب  اـی  هتـشاد و  یـصاخ  دارفا  هب  صاـصتخا  عیقب ، زا  یـصاخ  ياـه  ناـکم  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  روـبق  زا  یخرب  تیفیک  زا 
يارب .دنوش  نفد  مه  رانک  رد  دنا  هتسناوت  یم  نانآ  هتشاد و  دوجو  هداوناخ  کی  هب  هتسباو  دارفا  نفد  ناکما  هک  هدوب  نانچ  تیعضو 

رارق مه  رانک  لاثم ،

هحفص 330] ]

ندش نفد  نینچمه  .تسا  رما  نیا  يارب  يدهاش  دنا ، هدرک  تلحر  ینامز  فلتخم  لصاوف  رد  هک  نیا  اب  ماما ، راهچ  روبق  نتشاد 
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.دنک یم  دییأت  ار  هلأسم  نیمه  رگیدکی ، رانک  رد  ترضح و …  نآ  نارتخد  ای  ربمایپ  نارسمه  زا  نت  نیدنچ 

رما نیا  .تسا  هدوب  مدرم  ترایز  هجوت و  دروم  زاغآ  نامه  زا  روکذـم  ياهربق  هک  دراد  نآ  زا  ناـشن  روبق ، نیا  لـحم  ندـنام  یقاـب 
نب کلام  دننام  دوخ ; ياملع  زا  یخرب  زین  نامثع و  ای  ربمایپ و  نارسمه  روبق  هب  تبسن  زین  تنـس  لها  هتـشادن و  هعیـش  هب  صاصتخا 

هلأسم نیا  .دنا  هتفر  یم  اهنآ  ترایز  هب  هتشاذگ و  مارتحا  دنتسه ، نوفدم  مه  رانک  رد  هک  نآرق  يراق  عفان ، وا  خیـش  داتـسا و  سنا و 
.دوش هتخاس  اهنآ  يور  هدوب ، کچوک  زاغآ  رد  هک  ییاه  هعقب  اهانب و  روبق ، نیا  ظفح  يارب  رورم ، هب  ات  دش  ببس 

ترـضح هب  بوسنم  ربق  ماما و  راهچ  ربق  رانک  رد  سابع  ربق  هک  اج  نآ  زا  .دنتخاس  نآ  يور  ییانب  سابع ، ربق  ظفح  يارب  نایـسابع ،
زین ییاه  هعقب  نآ ، زا  سپ  ای  شیپ  .دـش  انب  اجکی  اهنآ  همه  يور  رب  هدـش ، دای  هعقب  دوب ، دـسا  تنب  همطاـف  اـی  مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز

هب دنمقالع  هک  زین  ناگرزب  زا  یناسک  دعب ، هب  مشـش  نرق  زا  دـندوب و  هتخاس  هریغ  کلام و  ماما  زین  اه و  همع  ربمایپ ، نارـسمه  يارب 
.دنتخاس نانآ  يارب  ییاه  هعقب  دندوب ، ناکم  نیا  رد  نینوفدم  زا  یخرب 

نب هللادـبع  لیقع و  ربق  يور  يا  هبق  نآ ، رانک  رد  دوب ، ماـما  راـهچ  ساـبع و  رازم  يور  هک  يا  هبق  رب  نوزفا  ( 741  ) يرطم هتشون  هب 
حیرض نآ ، هلبق  تمس  رد  هک  دوب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ دنزرف  میهاربا  دقرم  رب  يا  هبق  نآ  زا  سپ  .تشاد  دوجو  زین  رفعج 
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[. 12  ] .دوب هدش  نفد  نوعظم  نب  نامثع  يو  رانک  رد  تشاد و  رارق  کبشم 

تباث هدرک ، لقن  يرطم  هک  روط  نامه  دش ، قحلم  نوعظم  نب  نامثع  ام  حلاص  فلـس  هب  هک  میهاربا  نفد  تقو  رد  ربمایپ  نخـس  نیا 
.دشاب میهاربا  ربق  رانک  رد  دیاب  نوعظم  نب  نامثع  ربق  هک  دنک  یم 

اما دوش ، نفد  نیخیـش  رانک  شا  هناخ  رد  هک  تساوخ  وا  زا  هشیاع  درذگرد ، فوع  نب  نامحرلادـبع  هکنآ  زا  شیپ  دـیازفا : یم  يو 
دراد و يدهع  نوعظم  نبا  اب  هک  تفگ  وا 

هحفص 331] ]

نآ رد  ربمایپ  نانز  روبق  هک  دوب  یگنس  هریظح  کی  لیقع ، هبق  لخاد  رد  نامز ، نیا  يرطم ، هتـشون  هب  .دوش  نفد  وا  رانک  دهاوخ  یم 
.تسا هدش  هتخاس  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ نارسمه  يارب  لقتسم  يا  هبق  اهدعب  هک  دوش  یم  نشور  بیترت  نیدب  تشاد و  رارق 

هدرک و دای  هنیدم  رهـش  یلـصا  راوید  جراخ  رد  عیقب  ندش  عقاو  زا  هدرک ، ندـید  عیقب  زا  .ق  لاس 1306  مرحم  رد  هک  ردـصلا  بیان 
رد يرگید  دوب و  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا هعقب  ربارب  رد  رد ، ود  نیا  زا  یکی  تشاد ; رد  ود  هک  دوـب  يراـصح  عـیقب  رود  تسا : هتـشون 
داد یم  ناشن  دوب و  هدش  کح  نآ  رب  یکرت  راعشا  هک  تشاد  دوجو  يا  هتشبن  گنس  اجنآ  رد  .هنیدم  رهـش  هب  دورو  یلـصا  ِرد  ربارب 

[. 13  ] .تسا هدش  هتشون  ینامثع  دومحم  ناطلس  تسد  هب  هدوب و  .ق  لاس 1223  عیقب ، راصح  يانب  خیرات  هک 

يزاسزاب ینامثع  ناطلـس  روتـسد  هب  ار  عیقب  همئا  هعقب  رـصم ، مکاح  اشاپ ، یلعدـمحم  .ق  لاس 1234  رد  عباـنم ، زا  یخرب  هتـشون  هب 
[. 14  ] .درک

زا شنادناخ  هک  .ق ) م 1317   ) یجنزرب یندم  رفعج  دیس 
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يا هبق  دنتـشاد ، رارق  نآ  رد  هناگراهچ  همئا  سابع و  هک  يا  هعقب  تسا : هتـشون  دـندوب ، عیقب  یمـسر  ناـیلوتم  یناـمثع ، تلود  يوس 
دـش هتخاس  ینامثع  ناخ  دومحم  ناطلـس  هرود  رد  اهدعب  هدش ، مدهنم  ياه  هبق  رگید  دننام  هب  هعقب ، نیا  .تسا  هدوب  یلاع  گرزب و 

هک نآ  مغر  هب  نانابرد ، نیا  [ 10  ] .تسا هدوب  اهنآ  نادناخ  رد  اه ، ینامثع  يوس  زا  یناطلس ، نیمارف  اب  نآ  یباوب  یندم ، هتفگ  هب  هک 
یم همئا  مرح  دراو  هک  هعیش  رئاز  ره  يارب  دنتشاد و  يدایز  يریگ  تخس  مجع  نایعیش  هژیو  هب  نایعیش ، هب  تبـسن  دندوب ، تاداس  زا 

[. 11  ] .دنتفرگ یم  یغلبم  دش ،

، دوب یمطاـف  تلود  يارما  زا  هک  صخـش  نیا  .تسا  هدوب  ءاـجیهلا  یبا  نبا  ربـق  يور  یکچوـک  هعقب  همئا ، ساـبع و  هبق  یکیدزن  رد 
هب نیمرح  هکربتم  راثآ  رد  يدایز  ینارمع  ياهراک 

هحفص 332] ]

[. 12  ] .تسا هدوب  مجع  قارع  نایناپوچ  هلسلس  زا  ناپوچ  ریما  يارب  مه  يا  هربقم  یکیدزن ، نامه  رد  .دیناسر  ماجنا 

گنـس کی  اهنت  هک  يروبق  نز و  نآ  بحاـص  دراد ، نییاـپ  رد  يرگید  ـالاب و  رد  یکی  ینعی  گنـس  ود  هک  يروبق  لومعم  روط  هب 
.دشاب یم  نآ  بحاص  ندوب  درم  زا  ناشن  دراد ،

عیقب تفرگ ، تروص  دهف  راگزور  رد  هک  دیدج  يزاسزاب  .تسا  هدش  يزاسزاب  بیرخت و  عیقب  راوید  راب  ود  هتـشذگ ، ههد  ود  یط 
حرط هعومجم  اب  عیقب  تیعضو  یگنهامه  هک  حرط  نیا  رد  .دروآرد  تشاد ، نآ  زا  شیپ  هک  يا  هناریو  تلاح  زا  يدایز  رادقم  هب  ار 

ياه 1418 1419 لاس  یط  عیقب  لخاد  رد  سپـس  دش ; هتخاس  ییابیز  لکـش  هب  عیقب  ياه  هراوید  ادـتبا  دوب ، هجوت  دروم  يوبن  مرح 
دیدرگ شرفگنس  دمآ  تفر و  ياهریسم 
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شرفگنس مک  تسد  عیقب ، همئا  روبق  دور  یم  دیما  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .دش  تیعمج  یغولش  لیلد  هب  كاخ  نتـساخرب  زا  عنام  و 
.دیآ ردب  تیعضو  نیا  زا  هدش و 

ینادابآ هزاجا  دـیاش  دـیاب و  هک  نانچنآ  ینامثع ، تلود  طلـست  لیلد  هب  تشاد ، دوجو  اـه  هعقب  نیا  هک  زین  يراـگزور  تسا  ینتفگ 
هرود رخاوا  هک  نز  رئاز  کی  .دنتشادن  یهجوت  رما  نیا  هب  ناریا  هعیـش  نیطالـس  راگزور ، نآ  رد  مه  دیاش  .دش  یمن  هداد  همئا  هعقب 
نینچ ناماما  روبق  فصو  رد  هتفر ، عیقب  سپـس  و  مالـسلا ) اـهیلع   ) ارهز همطاـف  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص   ) ربماـیپ ربق  تراـیز  هب  يوفص 

: تسا هدورس 

رسیم تلود  نادب  مدیدرگ  وچ 

رونم دقرم  نآ  زا  ممشچ  يدش 

مدومن ارهز  يوس  ور  هگنآ  سپ 

مدوس شیوخ  نیبج  شهاگرد  هب 

نابات رهم  نآ  دقرم  كاخ  ز 

ناس ایتوت  هدید  ود  رب  مدیشک 

ناوضر دلخ  ناز  مدش  نوچ  فرشم 

ناماما سوباپ  هب  متشگ  ناور 

ناینب شرع  ناتسآ  نآ  رب  وچ 

نامیا نید و  يو  زا  هزات  دش  یم  هک 

مدومن نشور  ار  هدید  مدیسر 

مدوس كاخ  رب  ار  شیوخ  نیبج 

هحفص 333] ]

رهطم ضرا  نآ  ردنا  مدیدن 

رگید بیز  نازورف  رون  زجب 
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يالوم راهچ  یحیرض  کی  نایم 

ياج يا  هشوگ  رد  یکی  ره  هتفرگ 

شرع زا  رتالاب  يُدب  وک  ینیمز 

شرف دب  هتشگ  ییایروب  هنهک  هب 

تنج هب  مأوت  دب  هک  ار  یناکم 

تنیز لیدنق  زا  شدندادن 

نک رذگ  ناهافصا  يوس  امیسن 

نک ربخ  ار  ناریا  ناطلس  نآ  رد 

ییاجک رد  لداع  هاش  یک  وگب 

ییارچ لفاغ  ارس  تنج  نیا  زا 

ربمیپ دالوا  رب  رگنب  ایب 

رونا ياهبکوک  هدنشخر  نادب 

ییارس کی  رد  دنا  هدرک  نکسم  هک 

ییایروب زا  شرف  بوچ و  زا  حیرض 

ردیح لآ  مالغ  يا  نک  ناور 

رورس راچ  نآ  قیال  [ 13  ] شورف

ناوضر دلخ  نآ  تنیز  رهب  ز 

ناشخر رهم  نوچ  الط  لیدانق 

هک
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نابیقر نآ  ِمشچ  يروک  زا 

ناوضر دلخ  نوچ  وا  ددرگ  رویز  ز 

ترایز بایفرش  مدیدرگ  وچ 

ترامع ار  نید  هناخ  مدومن 

نارایرهش نآ  تبرت  زا  عادو 

[. 14  ] نایرگ هدید  نازوس  هنیس  مدومن 

هک یگنـس  تروص  هب  هداس ، یناشن  زج  اهربق  هدـمآرد و  هعقب  نودـب  هداـس و  زاـب و  ياـضف  تروص  هب  عیقب  رد  دوجوم  روبق  نونکا 
ربق نانچمه  هک  دیدرگ  ببس  عیقب  ناگدش  نوفدم  هب  ناناملسم  رطاخ  قلعت  لاح ، نیا  اب  .درادن  يزیچ  هدش ، هتشاذگ  اهنآ  رس  يالاب 

تـسد هب  نیعبات  هباحـص و  زا  نت  نارازه  هکلب  اهدص  روبق  نامز ، رورم  هب  هچرگ  دنامب ; یقاب  صخـشم  نوفدم ، ِناگرزب  زا  يا  هدع 
.دنام صخشمان  نانآ  ربق  دش و  هدرپس  یشومارف 

هب يوبن  مرح  ِنارئاز  لماک  يانتعا  زا  تیاکح  تسا ، هدـمآرد  شراگن  هب  فلتخم  نورق  رد  هک  یخیرات  ياه  باـتک  اـه و  هماـنرفس 
هرطاخ هدمآ و  عیقب  رد  ناگدش  نفد  ترایز  هب  رـشبلا  ریخ  ترایز  زا  سپ  کلـسم ، هقرف و  ره  زا  ناناملـسم  .دـنک  یم  ناتـسربق  نیا 

هوکشرپ

هحفص 334] ]

.دنا هتشاد  هاگن  هدنز  ار  ناماما  تیمولظم  یمالسا و  نیتسخن  رصع 

: میزادرپ یم  عیقب  رد  نوفدم  ياه  تیصخش  زا  یخرب  یفرعم  هب  اجنیا  رد 

هعیش همئا  روبق 

هراشا

ای ارهز  همطاف  ربق  نآ ، رانک  رد  هک  دوب  مالـسلا ) مهیلع   ) ماـما راـهچ  ساـبع و  هعقب  عیقب ، رد  دوجوم  هعقب  نیرت  گرزب  هک  تشذـگ 
.دنتخاس هعقب  اهنآ  يارب  ینامز  هچ  زا  هک  تسین  نشور  اما  دوب ، هجوت  دروم  زاغآ  نامه  زا  روبق  نیا  .دراد  رارق  زین  دسا  تنب  همطاف 

ترابع نیا  هک  تسا  هدید  نانآ  روبق  يور  ار  یگنـس  يو  هک  تسا  هتـشون  بهذـلا ) جورم   ) شباتک رد  فورعم ، خروم  يدوعـسم ،
: دوب هدش  کح  نآ  يور 

میِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 
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، مَمرلا ِییُْحم  مَمُألا َو  دِیبُم  ُدْمَْحلَا ِِهللا 
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ْنب ُنیَـسُْحلا  نب  ِّیلَع  ِبلاط َو  ِیبَا  ْنب  ِّیلَع  نب  نَسَْحلا  ُْربَق  نیَِملاْعلا َو  ِءاِسن  هَدِّیَـس  ِِهلآ  ِهیَلَع َو  ُهللا  یَّلَـص  ِهللا  ِلوُسَر  ْتِنب  هَمِطاف  ْربَق  اذه 
[. 15  ] .نیِعَمْجَأ ْمُْهنَع  ُهللا  یِضَر  دَّمَُحم  ْنب  رَفْعَج  ِّیلَع َو  ْنب  دَّمَُحم  ِّیلَع َو 

هدوب و راکـشآ  الماک  مراهچ ، نرق  رد  لحم  نیا  هک  دـهد  یم  ناشن  يور ، ره  هب  اما  تسا ، هدـشن  هعقب  دوجو  هب  هراشا  لـقن  نیا  رد 
.تسا هتفرگ  رارق  دوب ، بهذم  هعیش  هک  يدوعسم  دننام  یناگدننک  ترایز  هجوت  دروم 

زور ره  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  رد  ود  هبق  نیا  دـسیون : یم  دـنک و  یم  داـی  هدوب ، همئا  رازم  يور  هک  هیلاـع  هبق  زا  م 643 )  ) راجن نبا 
[. 16  ] .دوش یم  زاب  ترایز  يارب 

طـسوت هک  هیلاـع » هبق   » ریبعت اـب  نآ  زا  هدوب و  همئا  رازم  يور  رب  يو  ناـمز  رد  هک  يا  هبق  م 741 )  ) يرطم دمحا  نبدمحم  هتـشون  هب 
، هدش انب  ات 622 ) زا 575  تفالخ   ) یسابع رصان 

هحفص 335] ]

[. 17  ] .تسا هدیدرگ  دای 

لاح حرش  اجنیا ، رد  .تشذگ  اه  یباهو  تسد  هب  نآ  بیرخت  ینامثع و  هرود  رد  ناماما  هبق  يانب  یگنوگچ  زا  یحرش  نیا ، زا  شیپ 
: میروآ یم  ار  عیقب  ماما  راهچ  یگدنز  زا  يرصتخم 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما 

يو و .دمآ  ایند  هب  ترجه  موس  لاس  ناضمر  مهدزناپ  رد  مالسلا ) امهیلع   ) یلع نب  نسح  هلآو ،) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هناحیر 
ترـضح نآ  دـنزرف  ناونع  هب  دـندوب و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دـیدش  هقالع  دروم  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  شردارب 

(، مالسلا هیلع   ) نانمؤم ریما  شردپ  رانک  رد  هلآو ،) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  دعب  مالسلا ،) هیلع   ) یبتجم ماما  .دندش  یم  هتخانش 
نیفص لمج ، ياه  گنج  رد 
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لیالد هب  اما  دـندرک ، تعیب  وا  اب  قارع  مدرم  شردـپ ، بصن  اب  مالـسلا ،) هیلع   ) نانمؤمریما تداهـش  زا  سپ  .درک  تکرـش  ناورهن  و 
نیا .دـش  هنیدـم  مزاع  درک و  اهر  ار  تموکح  رابجا  هب  زین  وا  .دنتـشاذگ  اهنت  هیواعم  اب  گنج  رد  شردـپ  نوچمه  ار  يو  يددـعتم 

طابترا رد  دوخ  نایعیش  اب  هنیدم  رد  لاس  هد  تدم  هب  مالسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  نآ ، زا  سپ  .داتفا  قافتا  يرجه  لاس 41  رد  دادخر 
.دوب

ادخ هار  رد  ار  نآ  زا  یمین  درک و  فصن  ار  شیوخ  لاوما  اهراب  دوب و  یمالـسا  قالخا  يارب  یلماک  هوسا  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما 
مدرم .دیسر  تداهـش  هب  دش و  مومـسم  سیق ، نب  ثعـشا  رتخد  هدعج  شراکبان  رـسمه  تسد  هب  هیواعم و  هئطوت  هب  تبقاع  .دیـشخب 

.دنتسشن متام  هب  ماما  نآ  گوس  رد  هنیدم 

اب نایناورم  اما  دوش ; هدرپس  كاخ  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  شدج  رانک  رد  ات  دوب  دنم  هقالع  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما 
نیا عنام  دوب ، هدش  نوفدـم  اجنآ  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هک  تشاد  ار  ینیمز  تیکلام  ياعدا  هک  یـصخش  يراکمه 

.درپس كاخ  هب  عیقب  رد  ار  شردارب  يریگرد ، داجیا  مدع  هب  ردارب  هیصوت  رطاخ  هب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  .دندش  راک 

هحفص 337] ]

مالسلا هیلع  داجس  ماما 

یبتجم ماما  تماما  دـهع  رد  ار  دوخ  دـشر  نارود  دـش و  دـلوتم  يرمق  لاس 38  رد  هعیـش ، ماما  نیمراهچ  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما 
يرامیب لیلد  هب  اما  تشاد ، روضح  البرک  رد  ترضح  نآ  .درک  يرپس  مالـسلا ) امهیلع   ) یلع نب  نیـسح  دوخ  ردپ  و  مالـسلا ) هیلع  )

لاس 94 ات  ینعی  لاس ; راهچ  یس و  هب  کیدزن  نآ  زا  سپ  .درکن  تکرش  گنج  رد 
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نآ .دنتـشاد  رارق  نایوما  راشف  تحت  تدـش  هب  نایعیـش  دوب و  تخـس  يا  هرود  هرود ، نیا  .تشاد  هدـهع  رب  ار  هعیـش  يربهر  يرمق ،
هیلع  ) رقاب ماما  شدـنزرف  يارب  ار  هار  دروآ و  درگ  شیوخ  فارطا  رد  ار  صلاخ  نایعیـش  تسناوت  ینوگاـنوگ  ياـههار  زا  ترـضح 

یقالخا یلاع  میهافم  زا  راشرس  هک  تسا  ترضح  نآ  ياهاعد  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  ياهراگدای  نیرتمهم  زا  .دنک  زاب  مالـسلا )
نوتم نیرتمهم  زا  یکی  هغالبلا ، جـهن  نآرق و  زا  سپ  هک  تسا  هیداجـس  هفیحـص  رد  اـه  نآ  زا  یـشخب  تسا و  یـسایس  يداـبع و  و 

.دیآ یم  رامش  هب  ام  ینید 

کلملادبع نب  دـیلو  کیرحت  هب  يرمق  لاس 94  رد  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  تسا ، هدـمآ  یخیرات  عبانم  زا  یخرب  رد  هچنآ  هب  انب 
.دش نوفدم  عیقب  رد  مالسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  رانک  رد  دیسر و  تداهش  هب  دیدرگ و  مومسم 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما 

هنیدم رد  شردـپ  رانک  رد  يرمق  لاس 94  ات  دـمآ و  اـیند  هب  يرمق  لاس 58  رد  هعیـش ، ماما  نیمجنپ  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب دـمحم  ماما 
دـش و فیرحت  زا  ینید  دـیاقع  ظفح  لوغـشم  ماـما  نآ  .تفرگ  تسد  رد  ار  هعیـش  يربهر  ردـپ ، تلحر  زا  سپ  .درک  یم  یگدـنز 

شناد ملع و  لیلد  هب  ار  رقاب  ماما  .دـنک  ظفح  نایوما  فیرحت  زا  ار  مالـسا  لیـصا  فراـعم  ناوارف ، نادرگاـش  تیبرت  اـب  اـت  دیـشوک 
هللا یلص   ) ادخ لوسر  مالس  هدنام ، ياجرب  هباحص  نیرخآ  زا  يراصنا ، رباج  .دنداد  بقل  مولع  هدنفاکش  ینعی  مولعلارقاب ; شناوارف ،

یهقف ماکحا  يداقتعا و  لئاسم  رـس  رب  هنیدـم  ناملاع  نایم  هک  ییاه  عازن  جوا  رد  ماما  .دیـسوب  ار  ماما  دـناسر و  وا  هب  ار  هلآو ) هیلع 
ینشور طوطخ  دوب ، هتفرگ  رد 
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بهذم رد  نایعیش  هاگ  هیکت  هک  درک  نییبت  يوبن  هریس  ریسفت و  هقف و  رد  ار 

هحفص 338] ]

.تسا هعیش  لیصا 

ترضح شردپ  رانک  رد  دیـسر و  تداهـش  هب  کلملادبع  نب  ماشه  کیرحت  هب  يرمق  ای 117  لاس 114  رد  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما 
.دش نوفدم  عیقب  رد  مالسلا ) هیلع   ) داجس

مالسلا هیلع  قداص  ماما 

رد دوش ، یم  هتخانـش  يرفعج  بهذم  ناونع  هب  وا  مان  اب  هعیـش  بهذـم  تسا و  موصعم  ماما  نیمـشش  هک  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
ار هیماما  بهذم  وریپ  لیـصا  نایعیـش  یـسایس  يرکف و  يربهر  ردـپ ، تلحر  زا  سپ  دـمآ و  ایند  هب  هنیدـم  رد  يرمق  ای 83  لاس 80 

لفحم رد  درگاـش  رفن  رازهراـهچ  هب  کـیدزن  تدـم  نیا  رد  .دوب  تاـیح  دـیق  رد  يرمق  لاس 148  ات  ترـضح  نآ  .تفرگ  هدـهعرب 
شیوخ رصع  ناملاع  یمامت  شیاتـس  دروم  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .دندرب  هرهب  ترـضح  نآ  شناد  زا  دندش و  رـضاح  شـسرد 

.دوب

هعیش ثیدح  تمظع  ثعاب  هک  هدیسر  هقف ، هژیو  هب  قالخا و  ریسفت ، رد  ترـضح  نآ  زا  تیاور  رازه  نیدنچ  هعیـش ، ینید  نوتم  رد 
ثیدح و شناد  هب  حلسم  نارگید  ربارب  رد  ار  نایعیـش  ات  دیـشوک  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  .تسا  نآ  یملع  هینب  تیوقت  بجوم  و 

لاس دـنچ  رد  زج  زین  ماما  نیا  هرود  رد  .دزیخرب  هزراـبم  هب  دـیآ ، دوجو  هب  هعیـش  ناـیم  رد  دوب  نکمم  هک  یتاـفارحنا  اـب  دـنک و  هقف 
( مالسلا هیلع   ) قداص ماما  هب  تبسن  یسابع ، هفیلخ  نیمود  روصنم ، .تشاد  دوجو  نایعیش  رب  تخـس  يراشف  یـسابع ، تلود  تسخن 
هب دش و  مومسم  يو  کیرحت  هب  ترـضح ، نآ  يرجه ، لاس 148  لاوش  رد 25  ناخروم  هتـشون  هب  زین  تبقاع  تشاد و  هنیک  تخس 

.دیسر تداهش 
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.دش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  شردپ  دج و  رانک  رد  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما 

هژیو هب  ناناملـسم ، ياه  هاـگترایز  زا  یکی  ناونع  هب  دوب ، هدـش  هتخاـس  نآ  زارفرب  هک  يا  هبق  اـب  ماـما ، راـهچ  نیا  روبق  هتـشذگ ، رد 
رد هک  تسا  یقوجلس  قرایکرب  ریزو  یناتسوارب  یمق  کلملا  دجم  نآ  زا  اهانب ، نیا  نیرتروهشم  زا  یکی  دش ; یم  هتخانـش  نایعیش ،

ياه لاس  رد  راثآ  نیا  اما  .دوب  هدش  هتخاس  ناماما  روبق  زارف  رب  مجنپ  نرق 

هحفص 339] ]

[. 18  ] .تسا هدنام  ياجرب  عیقب  رد  هداس  رایسب  لکش  رد  همئا  روبق  رضاح ، لاح  رد  تفر و  نایم  زا  ریخا 

همطاف ترضح  هب  بوسنم  ربق 

.درک رظنراهظا  تیعطاق  اب  ناوت  یمن  عیقب ، رد  ای  دش  نوفدـم  دوخ  هناخ  رد  ایآ  هکنیا  ارهز و  همطاف  ترـضح  ربق  قیقد  لحم  هرابرد 
دنک یم  نآ  زا  تیاکح  يدهاوش  هک  هنوگ  نامه  دیدرگ ، نوفدم  عیقب  رد  ترـضح  نآ  دـهد ، یم  ناشن  هک  دراد  دوجو  يدـهاوش 

[. 19  ] .دش نفد  دراد ، رارق  هفیرش  هرجح  رد  نونکا  هک  دوخ  هناخ  رد  هک 

شا هناخ  رد  ار  ترـضح  نفد  دوجو  لامتحا  اهنت  دنا و  هتـسناد  عیقب  رد  ار  ترـضح  نفد  لحم  مایألا  میدـق  زا  ناینـس ، هک  یلاح  رد 
[. 20  ] .تسا هدش  یفرعم  ترضح  دوخ  هناخ  نفد ، لحم  رتشیب  هعیش  ناماما  ثیداحا  رد  دنا ، هدومن  حرطم 

همطاف ترضح  هک  دیسرپ  یصخش  تشاد ، روضح  یسابع  یـسوم  نب  یـسیع  زین  و  مالـسلا ) هیلع   ) قداص رفعج  ماما  هک  یلفحم  رد 
صخش نآ  .داد  ار  وت  خساپ  یسیع  دومرف : ترضح  .درک  لاؤس  ماما  زا  صخش  نآ  .عیقب  رد  تفگ : یسیع  .تسا  هدش  نفد  اجک  رد 

ِیف ْتَِنفُد  دومرف : ترضح  .منادب  ار  ناتناردپ  هدیقع  مهاوخ  یم  مسرپ و  یم  امش  زا  تفگ :
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[. 21  ] .ِهْتَیب

لاؤس مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  نفد  لحم  هراب  رد  ترضح  نآ  زا  هک  تسا  هدرک  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  زا  یطنََزب  رـصنوبا 
دش و نفد  شا  هناخ  رد  ترـضح  [ 22  ] .ِدِجْسَْملا ِیف  ْتَراَص  ِدِجْـسَْملا  ِیف  َهَّیَمُأ  ُوَنب  ْتَداَز  اَّمَلَف  اَِهْتَیب  ِیف  ْتَِنفُد  دومرف : ترـضح  .دش 

دجسم نایوما  هک  ینامز 

هحفص 340] ]

.تفرگ رارق  دجسم  رد  نفد  لحم  دنداد ، هعسوت  ار 

یسلجم همالع  سوواط و  نبا  یسوط ، خیش  دیفم ، خیش  قودص ، خیش  ریظن  هعیش  هتسجرب  ياملع  ات  دش  ببـس  تایاور  نیمه  دوجو 
[. 23  ] .تسا هتفرگ  رارق  دجسم  هیشاح  رد  ای  دجسم  رد  نونکا  هک  ییاج  دننادب ; شدوخ  هناخ  ار  ترضح  نفدم 

یخرب عیقب و  ار  نفدم  اهنآ  زا  یخرب  .تسا  فلتخم  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  نفدـم  هراب  رد  تایاور  دـسیون : یم  قودـص  خـیش 
نآ ربق  دندرک ، گرزب  ار  دجـسم  نایوما  یتقو  هک  دنناد  یم  ترـضح  نآ  هناخ  ار  نفدم  مه  یخرب  .دـنناد  یم  ربنم  ربق و  نیب  رگید 

[. 24  ] .تسا حیحص  نم  دزن  لوق  نیا  .دش  دجسم  لخاد  ترضح ،

اهنآ برغ ) لامش   ) تسار تمسق  رد  هناگراهچ ، همئا  روبق  زا  رت  نییاپ  هدش ، صخشم  عیقب  رد  ترـضح  نآ  ربق  ناونع  هب  هک  یلحم 
.دشاب دسا  تنب  همطاف  ربق  لحم  اجنیا  هک  دراد  لامتحا  تسا و  هتفرگ  رارق 

نآ هرابرد  .دوب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دیدش  هقالع  دروم  ملاع و  هدیزگرب  نانز  زا  یکی  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف ترـضح 
یکی .تسا  هدش  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  زا  يرامش  یب  لیاضف  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع ماما  شیوش  نادنزرف و  یمارگ ،

رازآ دناوخ و  دوخ  نت  هراپ  ار  وا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ هک  تسا  روهشم  تیاور  نامه  اهنآ  زا 
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.دوش نفد  ماگنه  بش  نارگید و  مشچ  زا  رود  ات  درک  تیصو  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف ترضح  .درمش  دوخ  رازآ  ار  وا  هب 

میهاربا هعقب 

.دمآ ایند  هب  هیطبق  هیرام  مان  اب  يردام  زا  هک  دوب  میهاربا  دش ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  بیـصن  هنیدم  رد  هک  يدـنزرف  اهنت 
متـشه لاس  هجحیذ  رد  میهاربا  .دـش  هداتـسرف  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  يارب  هیدـه  مسر  هب  رـصم  مکاـح  طـسوت  نز  نیا 

ما هبرـشم  مان  اب  دوب  یناکم  يو ، دلوت  لحم  .تفرگارف  ار  هنیدم  رورـس  يداش و  زا  یجوم  وا  دـلوت  اب  دوشگ و  ایند  هب  مشچ  ترجه 
میهاربا

هحفص 342] ]

.تشاد دوجو  اجنآ  رد  زین  ییانب  رخاوا ، نیا  ات  تسا و  صخشم  هنیدم  رد  زونه  نآ  ياج  هک 

نادقف مغ  رد  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  تفر و  ایند  زا  تشذگ ، شرمع  زا  هام  هدـجیه  ای  هدزناش  هک  نآ  زا  سپ  میهاربا 
دروم راکادف و  يرای  هک  نوعظم ، نب  نامثع  رانک  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هیـصوت  هب  میهاربا  .درک  نیگهودـنا  تخـس  دوخ 

.دش نفد  دوب ، هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هقالع 

، دـش هتخاس  هعقب  روبق ، زا  یخرب  يارب  هک  اهدـعب  دوب و  نیعبات  باحـصا و  هجوت  دروم  نآ ، ندوب  یترایز  لحم  لیلد  هب  میهاربا  ربق 
.دیدرگ انب  يا  هعقب  زین  میهاربا  يارب 

.تسا هدوب  هعقب  کی  لخاد  وا  رانک  رد  زین  موثلک  ما  هیقر و  بنیز ، يو ، رهاوخ  هس  ربق  هک  تسا  هتشون  م 1317 )  ) یندم رفعج  دیس 
هتبلا [ 26  ] .تسا هدش  صخشم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) یبنلا تانب  هربقم  ناونع  هب  يرگید  لحم  نونکا ، هک  تسا  یلاح  رد  نیا  [ 25]

رد زین  دوخ  هدش ، دای  فلؤم 
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ربق هک  تسا  هدوزفا  ومه  .تسا  میهاربا  هبق  زا  ادج  یبنلا  تانب  هبق  وا  نامز  رد  هک  دراد  هراشا  هدرک و  دیدرت  راهظا  شنخس  نآ  هراب 
سینخ دوعـسم ، نب  هللادبع  ربق  هک  هدـش  هتفگ  نینچمه  .دوش  ترایز  میهاربا  ربق  رانک  ینعی  اجنامه ; رد  دـیاب  زین  نوعظم  نب  نامثع 

[. 27  ] .تسا یلاوح  نامه  رد  زین  هرارز  نب  دعسا  هفاذح و  نب 

لوسرلا تانب  هبق 

دوب و ناشروبق  يالاب  رب  يا  هبق  نیا ، زا  شیپ  هک  دنتسه  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  رتخد  هس  عیقب ، رد  ناگدش  نفد  هلمج  زا 
: زا دنترابع  رهاوخ  هس  نیا  .تشاد  ترهش  لوسرلا  تانب  هبق  هب 

لبق ات  دش و  ضیرم  یتخس  هب  وا  داد ، خر  ردب  گنج  یتقو  .درک  یم  یگدنز  هنیدم  رد  وا  اب  دوب و  نافع  نب  نامثع  رسمه  هک  هیقر ;
.درک نفد  عیقب  رد  ار  وا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  .تشذگرد  هنیدم ، هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ندیسر  زا 

هحفص 343] ]

.دش نفد  عیقب  رد  تشذگرد و  ترجه  مهن  لاس  رد  .دمآرد و  نافع  نب  نامثع  يرسمه  هب  زین  وا  هیقر ، زا  سپ  هک  موثلک ; ما 

دزن هکم  رد  وا  هنیدـم ، هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  ترجه  زا  سپ  .دوب  عیبر  نب  صاعلا  وبا  رـسمه  تثعب ، زا  شیپ  بنیز ;
هب ار  دوخ  دنبولگ  بنیز  شرسمه  .دش  ریسا  درک و  تکرش  ناکرـشم  رانک  رد  ردب  گنج  رد  صاعلا  وبا  .دش  هتـشاد  هگن  شرـسمه 

دازآ یطرـش  هب  زین  ار  صاعلا  وبا  دنداتـسرف و  سپ  ار  دنبولگ  ات  دومرف  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  .داتـسرف  يو  هیدـف  ناونع 
نیدب دنک و  هنیدم  یهار  دهد و  قالط  ار  شرسمه  هک  درک 

( نآ یخیرات  راثآ  عیقب و   ) هنیدم هکم و  یمالسا  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 44زکرم  هحفص 26 

http://www.ghaemiyeh.com


اب ًاددجم  دمآ و  هنیدم  هب  دروآ و  نامیا  صاعلا  وبا  دـعب ، لاس  دـنچ  .دـش  قحلم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هب  بنیز  بیترت 
.تشذگرد ترجه  متشه  لاس  رد  بنیز  .درک  جاودزا  بنیز 

یکی ناونع  هب  هتـشاد و  دوجو  يا  هبق  نانآ  روبق  يور  رب  تشذگ ، هک  هنوگ  نامه  دنا و  هدش  نفد  رگیدکی  رانک  رد  رهاوخ  هس  نیا 
.تسا هدوب  عیقب  رد  هنیدم  ياه  هاگترایز  زا 

ادخ لوسر  نارسمه 

همیزخ دنزرف  بنیز  زا : دـنترابع  ترـضح  نآ  نارـسمه  .دـنا  هدـش  نفد  رگیدـکی  رانک  رد  عیقب و  رد  ترـضح ، نآ  نارـسمه  رتشیب 
يافوتم  ) شحج تنب  بنیز  لاس 16 ،) يافوتم   ) هیطبق هیرام  لاس 8 ،) يافوتم   ) ریبز دـنزرف  هناحیر  يرمق ،) يرجه  لاس 4  يافوتم  )

(، ای 54 لاس 50  يافوتم   ) هدوس لاس 45 ،) يافوتم   ) رمع رتخد  هصفح  ای 44 ،) لاس 42  يافوتم   ) نایفسوبا رتخد  هبیبح  ما  لاس 20 ،)
رکبوبا رتخد  هشیاـع  اـی 56 ،) لاس 50  ياـفوتم   ) ثراـح دـنزرف  هیریوج  لاـس 50 ،) ياـفوتم   ) يدوـهی بطخا  نب  ّیَیُح  رتـخد  هیفص 

(. ای 58 لاس 57  يافوتم  )

لوسر زا  سپ  هچنآ  رطاخ  هب  تفگ ، شدوخ  اما  دوش ، نفد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ربق  رانک  رد  ات  دوب  دـنم  هقالع  هشیاع 
.دش نفد  عیقب  رد  اذل  و  دراد ! مرش  ترضح  نآ  شیپ  ندش  نفد  زا  هداد ، ماجنا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ

هحفص 344] ]

تیالو نایماح  زا  نارحب ، ياه  لاس  رد  دوب و  هجیدخ  زا  سپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نارسمه  نیرتهب  زا  م 61 )  ) هملس ما 
[. 28  ] .تسا هدوب  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما 

دسا تنب  همطاف 

ياـه لـقن  رباـنب  هک  تشاد  تمظع  هزادـنا  نآ  يو  .دوب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  دزن  بوـبحم  رایـسب  ناـنز  زا  رداـم ، نیا 
رد بلاطوبا  رـسمه  ناونع  هب  دـسا  تنب  همطاف  .دروآ  ایند  هب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  تفر و  هبعک  هناـخ  نوردـنا  هب  یخیراـت ،
زا يو  .تسناد  یم  شیوخ  رداـم  نوچ  ار  دـسا  تنب  همطاـف  ربماـیپ ، دوـب و  کیرـش  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوـسر  یتـسرپرس 

هب .درک  یم  یگدنز  هنیدم  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع شدنزرف  هارمه  ترجه ، زا  سپ  دوب و  هکم  رد  ناملسم  نانز  نیتسخن 
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[. 29  ] .دنام یم  شا  هناخ  رد  درک و  یم  رادید  وا  زا  ادخ  لوسر  دعس ، نبا  زا  لقن 

هب .دش  تحاران  رثأتم و  تدـش  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  درک ، تلحر  يرجه  موس  لاس  رد  دـسا  تنب  همطاف  هک  ینامز 
زا یتقو  .دـش  لـخاد  وا  ربق  رد  دوخ  نفد ، زا  شیپ  درک ، نفک  دوخ  زا  ینهاریپ  رد  ار  دـسا  تنب  همطاـف  ترـضح  نآ  عباـنم ، زا  لـقن 

اُهتْـسَْبلَأ امَّنِا  اْهنِم ، یب  َّربَأ  ِبلاط  ِیبَأ  َدـَْعب  ٌدَـحَأ  ْنُکَی  َْمل  ُهَّنِا  دومرف : دـیدرکن ، سکچیه  اـب  ار  راـک  نیا  امـش  هک  دندیـسرپ  ترـضح 
رد درازگ و  زاـمن  يو  رب  ترـضح  نآ  سپـس  [ 30  ] .ربقلا هطغـض  اهیَلَع  نّوَُهِیل  اهَعَم  تعجطْـضا  هَّنَْجلا َو  ِلَلُح  نِم  یـسَتُْکِتل  یـصیِمَق 

[. 31  ] .یّما دعب  یُّما  ای  هللا  کَمِحَر  دومرف : یم  دسا  تنب  همطاف  هب  باطخ  ترضح  نآ  .داهن  ربق  رد  ار  وا  تسیرگ ، یم  هک  یلاح 

لحم رگید ، ياه  تیاور  رد  .دشاب  دسا  تنب  همطاف  ِنآ  زا  دراد ، رارق  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا روبق  یکیدزن  رد  هک  يربق  تسا  لمتحم 
دیعسوبا ذاعم و  نب  دعس  ربق  یکیدزن  رد  يو  نفد 

هحفص 345] ]

رد ار  دسا  تنب  همطاف  ربق  مدرم  تشاگن ، ار  شیوخ  باتک  م 643 )  ) راجنلا نبا  هک  ینامز  متفه ، نرق  رد  .تسا  هدش  هتسناد  يرْدُخ 
رد ار  يو  ربـق  هتـسناد و  تسرداـن  ار  نخـس  نآ  [ 32  ] افولا ءافو  رد  يدوهمـس  اما  دـندرک ، یم  تراـیز  ذاـعم  نب  دعـس  ربق  یکیدزن 

، نامثع ربق  لامش  رد  ار  وا  ربق  زین  م741 )  ) يرَطَم [ 33  ] .تسا هتسناد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  دنزرف  میهاربا  هعقب  یکیدزن 
دوجو نآ  يور  يا  هبق  هک  تسا  هتفگ  هتسناد و  ذاعم  نب  دعس  رانک  ینعی 
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[. 34  ] .دراد

بلطملادبع نب  سابع 

ناعفادم زا  مشاه ، ینب  عمج  رد  تشذگ ، ترضح  نآ  رب  هکم  رد  هک  یثداوح  رد  هدوب و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ يومع  سابع 
، لاح نیع  رد  .تشاد  زین  یفارشا  هیحور  دش و  یم  یقلت  هکم  فارشا  زا  يو  .تفر  یم  رامـش  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر 

ناونع هب  زین  دوب و  هدرک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  هب  مشاه  ینب  عمج  رد  هک  یکمک  لیلد  هب  دروآ و  مالـسا  هکنآ  زا  سپ 
( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  تلحر  زا  دعب  يو  .دوب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هقالع  دروم  تخس  ترضح ، نآ  يومع 

.تفگ تایح  دوردب  نامثع  راگزور  رد  يرجه  لاس 32  بجر  رد  دوب و  رادافو  مالسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  هب 

یسابع رصان  نامز  تشذگ ، هک  نانچمه  دنتشاد و  عیقب  رد  ناشدج  هربقم  هب  یصاخ  تیانع  دندیسر ، تردق  هب  نایـسابع  هک  ینامز 
.دنتخاس ماما  راهچ  سابع و  هربقم  يور  يا  هعقب  تشاد ، عیشت  بهذم  هب  يدایز  شیارگ  هک  ( 622 575)

بلاط یبا  نب  لیقع 

یم هدرمـش  شیوخ  نامز  فورعم  ناسانـش  بسن  زا  دوب و  مالـسلا ) هیلع   ) نانمؤم ریما  زا  رتگرزب  لاس  تسیب  بلاطوبا و  دـنزرف  يو 
هب زین  يرگید  رامـش  مان  ناخروم ، لقن  ساسا  رب  یتح  دش و  نوفدـم  هناخ  نامه  رد  هک  تشاد  عیقب  یکیدزن  رد  يا  هناخ  يو  .دـش 

هک یناسک  ناونع 

هحفص 346] ]

زا سپ  يرجه  لاس 20  رد  هک  دوب  بلطملادبع  نب  ثراح  نب  نایفـسوبا  نانآ ، هلمج  زا  تسا ; هدـمآ  دـنا ، هدـش  نفد  لیقع  راد  رد 
هتـشذگرد هنیدم  رد  لیقع  هک  نیا  رد  ًاساسا  مه  یخرب  .دش  نوفدـم  لیقع  راد  رد  تشذـگرد و  هنیدـم  رد  جـح  رفـس  زا  تشگزاب 

راهظا دشاب ،
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[. 35  ] .تسا هتشذگرد  ماش  رد  وا  هک  دنا  هتشون  هدرک و  دیدرت 

دوش یم  هتفگ  هک  تسا  یلحم  یکیدزن  رد  مه  صاقو  یبا  نب  دعـس  فوع و  نب  نامحرلادـبع  نوچ  یناـسک  ربق  هک  هدـش  هتفگ  زین 
یکیدزن رد  عقاو ، رد  نوعظم و  نب  نامثع  ربق  یکیدزن  رد  فوع  نبا  هک  تشذگ  .دنتـسه  نوفدم  اجنآ  رد  رفعج  نب  هللادبع  لیقع و 

.دشاب یم  نوفدم  تسا ، هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دنزرف  میهاربا  ربق  رضاح  لاح  رد  هک  ییاج 

رفعج نب  هللادبع 

یلص  ) ربمایپ فرط  زا  هشبح ، هب  ناناملـسم  ترجه  نایرج  رد  هک  دوب  هکم  رهـش  رد  ناناملـسم  نیتسخن  زا  یکی  بلاط  یبا  نبرفعج 
هدنامرف ناونع  هب  هتوم  هوزغ  رد  تشگزاب و  هنیدم  هب  ترجه  متفه  لاس  رد  يو  .دش  هدیزگرب  نارجاهم  یتسرپرس  هب  هلآو ) هیلع  هللا 

وا دنزرف  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هک  دوب  تقو  نیا  رد  .دیـسر  تداهـش  هب  گنج  نامه  رد  درک و  تکرـش  ناناملـسم  لوا 
تشهب رد  هک  داد  دهاوخ  يو  هب  لاب  ود  دش  عطق  هک  وا  ناتسد  ضوع  دنوادخ  دومرف : رفعج  هراب  رد  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  هللادبع 

.دندیمان رایط  رفعج  ار  ترضح  نآ  لیلد  نیمه  هب  .دنک  زاورپ  ناگتشرف  هارمه 

هدش و يزاسزاب  ریخا  ياه  لاس  رد  هک  دیآ  یم  رامـش  هب  ندرا  روشک  رد  عقاو  هتوم  رد  مهم  ياه  رازم  زا  يو ، ربق  رـضاح ، لاح  رد 
هیلع هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  دوب  لاـسدرخ  یکدوک  ناـمز  نآ  هللادـبع  يو  دـنزرف  .تسا  هدـیدرگ  بصن  يو  رازم  رب  يا  هزاـت  حـیرض 

، بنیز رسمه  دوب و  یمرتحم  صخش  نانچمه  هللادبع  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  سپ  .درک  تبحم  رایسب  يو  قح  رد  هلآو )
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.دش مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  هدید  رون  بلاط و  یبا  نب  یلع  رتخد 

هحفص 347] ]

ترهش داوج  تفص  هب  شناوارف  ياه  ششخب  لیلد  هب  دوب و  حرطم  هتسجرب  ياه  تیصخش  زا  یکی  ناونع  هب  البرک ، زا  سپ  هللادبع 
هب دوب ، هدـش  نفد  نآ  رد  زین  دوخ  هک  لیقع  هناـخ  .دـندرک  نفد  لـیقع  شیومع  راـنک  رد  ار  وا  تشذـگرد ، يو  هک  یناـمز  .تفاـی 

.تسا صخشم  رگیدکی ، رانک  راوگرزب  ود  نیا  ربق  نونکا  دش و  عیقب  وزج  جیردت 

قداصلا رفعج  نب  لیعامسا  هعقب 

یمومع روصت  يو ، تشذگرد  زا  لبق  .تشذگرد  ردپ  زا  شیپ  لاس  هد  هک  دوب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  گرزب  دنزرف  لیعامـسا 
ماما دیکأت  مغر  هب  نایعیش  زا  یخرب  شگرم  زا  سپ  یتح  دوب و  دهاوخ  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  نیـشناج  يو  هک  دوب  نآ  نایعیش 

هب اهدعب  هقرف  نیا  دنتـسناد ! وا  نادنزرف  نایم  رد  ار  تماما  دـندرکن و  رواب  ار  يو  گرم  شدـنزرف ، تلحر  رب  مالـسلا ) هیلع   ) قداص
.دندرک سیسأت  ار  یمطاف  تلود  رصم  رد  هک  دنتفای  ترهش  هیلیعامسا  هقرف 

جراخ لیلد ، نیمه  هب  تشاد و  هلصاف  روبق  رگید  عمج  زا  هک  دوب  عیقب  فورعم  رباقم  زا  یکی  شیپ ، لاس  هد  دنچ  ات  لیعامسا  هربقم 
برغ رد  هک  دوب  گرزب  رازم  ینعی  ریبک ;  دهشم  متـشه  نرق  رد  م 741 )  ) يرطم هتـشون  ساسا  رب  ربق ، نیا  .دوب  هتفرگ  رارق  عیقب  زا 

ساسا رب  دش و  یم  ترایز  هیلیعامسا  هژیو  هب  نایعیش ، زا  تیب  لها  نابحم  يوس  زا  لیعامسا  ربق  .تشاد  رارق  ماما  راهچ  سابع و  هبق 
نامز رد  لیعامـسا  هعقب  هدـش ، روآدای  يرطم  هک  هنوگ  ناـمه  [ 36  ] .دوب قنور  رپ  رایـسب  يرجه ، مهدزاـی  نرق  رد  یـشایع  شرازگ 

.تسا هدیدرگ  انب  رصم  نایمطاف 
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عیقب زا  جراخ  عقاو  رد  راصح و  نیا  لخاد  لیعامسا  هربقم  هدوب ، راصح  هنیدم  رهش  یلصا  شخب  فارطا  هک  مهدزاود  نرق  رد  [ 37]
[. 38  ] .تسا هتشاد  رارق  عیقب  همئا  سابع و  هربقم  ربارب  نآ  لحم  و  هدوب ،

ربق لحم  نارظان ، زا  یخرب  راهظا  هب  انب  و  هتفر ، نایم  زا  هربقم  نیا  دیدج ، هعسوت  رد 

هحفص 348] ]

دندومرف هدنب  هب  يرعشا  نیسح  دمحم  ياقآ  نیملسملا  مالـسالا و  تجح  .تسا  هدش  هداد  لاقتنا  عیقب  لخاد  هب  هدوب  نآ  رد  هچنآ  و 
رـس و مدـید  بش  همین  رد  هبترم  کی  .دوب  عیقب  هب  فرـشم  ام  نامتخاس  مدوب و  فرـشم  هنیدـم  نم  بالقنا  زا  شیپ  لاس  هس  ود  هک 
: دنتفگ تسا ؟ ربخ  هچ  مدیسرپ  و  هدمآ ، نییاپ  .تسا  غولش  لیعامسا  هعقب  فارطا  مدید  متسیرگن ، ار  نوریب  هرجنپ  زا  .دش  دنلب  ادص 

یلاوح رد  هتشادرب و  ار  نآ  نآ ، زا  سپ  .دننک  لقتنم  عیقب  لخاد  هب  ار  ربق  اهنآ  روضح  رد  ات  دنا  هدرک  توعد  ار  هیلیعامـسا  ناگرزب 
.دندرک نفد  تسا ، نینبلا  ما  ربق  هک  ییاج 

لحم رضاح  لاح  رد  .دنتسناد  یم  لیعامسا  ربق  ار  نآ  هک  تشاد  دوجو  هرح  يادهش  روبق  رانک  رد  يربق  تروص  شیپ  لاس  دنچ  ات 
.دننک یم  ترایز  ار  لیعامسا  ربق  اجنامه  رد  زونه  نارئاز  زا  یخرب  اما  هتفر  نایم  زا  نآ 

هیفص هکتاع و  دقرم 

ردـب گنج  زا  شیپ  هکم و  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  يو  .دوب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادـخ لوسر  همع  بلطملادـبع و  رتخد  هکتاع 
شیرق هاپس  نتفر  هناتسآ  رد  باوخ  نیا  ربخ  یتقو  .دهد  یم  تسد  زا  ار  شیاه  هشوگ  رگج  شیرق  هک  دید  نومـضم  نیا  هب  یباوخ 

رخسمت دروم  ار  نآ  لهجوبا  دش ، حرطم  ردب  هب 
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.داد تسد  زا  ار  لهجوبا  نیمه  هلمج  زا  دوخ و  نارورس  شیرق  ردب ، دربن  رد  اضق  زا  .داد  رارق 

نایرج رد  دوب و  مالـسا  ردص  تماهـش  اب  نانز  زا  يو  .دوب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  همع  بلطملادبع و  رگید  رتخد  هیفص 
.دناسر لتق  هب  درک ، یم  یسوساج  هظیرق  ینب  نایدوهی  يارب  هک  ار  يدوهی  کی  رهش ، لخاد  رد  بازحا ، گنج 

نونکا دش و  یم  هتخانـش  تامعلا  عیقب  مان  هب  هک  دنا  هتـشاد  يا  هعقب  هتـشذگ  رد  دـنا و  هدـش  نفد  رگیدـکی  رانک  رد  رهاوخ  ود  نیا 
[. 39  ] .تسا هتفرگ  رارق  عیقب  یبرغ  راوید  رانک  رد  نز  ود  نیا  ياهربق  نونکا  .تسا  هدنامن  ياج  رب  نآ  زا  يرثا 

هحفص 349] ]

گنـس ندیچ  اب  ربق  يور  دسیون : یم  تسا  نوفدم  اجنآ  رد  زین  هکتاع  هک  نیا  هب  هراشا  نودـب  هیفـص  ربق  فصو  اب  م 741 )  ) يرَطَم
نآ رب  هبق  نتخاس  يارب  یقفاوت  هدوب ، عیقب  یجورخ  رد  هنیدـم و  رهـش  راوید  کیدزن  نوچ  اما  هدـش ، صخـشم  نآ  فارطا  رد  ییاه 
یم ناشن  يرطم  لقن  يور ، ره  هب  .تسا  هدش  هتخاس  يا  هعقب  زین  هیفـص  يارب  دعب ، نورق  رد  هک  دـسر  یم  رظن  هب  [ 40  ] .تسا هدشن 

.تسا هدوبن  رتوس  نیا  عیقب  ناتسربق  دراد و  رارق  نونکا  هک  هدوب  ییاج  رد  تسرد  هیفص ، ربق  تمس  رد  عیقب  راوید  هک  دهد 

( مالـسلا هیلع   ) ساـبعلا لـضفلاوبا  ترـضح  رداـم  نینبلا  ما  ترـضح  ربـق  ناونع  هب  هک  دراد  دوجو  یموس  ربـق  تروص  نآ  راـنک  رد 
.دوش یم  ترایز  هتخانش و 

نازحألا تیب  ای  همطاف  دجسم 

هتشاد ترهش  نازحالا  تیب  هب  هک  هدوب  یکچوک  دجسم  مالسلا ) مهیلع   ) ماما راهچ  روبق  یکیدزن  رد  عیقب و  لخاد  رد  نیا  زا  شیپ 
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لحم اجنیا  هدمآ ، عبانم  زا  یخرب  رد  هچنآ  ساسارب  .تسا  هدـش  دای  نآ  زا  رخاوا ، نیا  ات  یمالـسا  نیزاغآ  نورق  یخیرات  نوتم  رد  و 
هدوب ترضح  هب  قلعتم  يرقحم  هناخ  زاغآ ، رد  ناکم  نیا  .تسا  هدوب  شردپ  گوس  رد  مالـسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  ترـضح  هیرگ 

دای نآ  زا  مالـسلا ) اهیلع   ) همطاف دجـسم  ناونع  هب  رخأتم  ياه  نامز  رد  هتفای و  ترهـش  نزحلا  هبق  ای  نازحألا  تیب  هب  نآ  زا  سپ  هک 
هدش عیقب  همیمض  اهدعب  هتشاد و  رارق  مالـسلا ) مهیلع   ) ماما راهچ  روبق  بلطملادبع و  نب  سابع  ربق  لامـش  رد  لحم  نیا  .تسا  هدش 

[. 41  ] .تسا هدوبن  حرطم  نازحألا  تیب  ناونع  هب  يرگید  ياج  هنیدم  رد  .تسا 

عیقب رد  بعک  نب  یبا  دجسم 

بعک نب  ّیبُا  دجـسم  مان  اب  يدجـسم  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ نارـسمه  هعقب  لیقع و  رازم  یکیدزن  رد  ناخروم ، هتـشون  هب  انب 
دجسم نیا  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ناخّروم ، هتشون  هب  انب  .تسا  هدوب 

هحفص 350] ]

ندمآ رد  مدرم  رگا  [ 42  ] .ِهِیف َهالَّصلا  ُتْرَثْکََال  ِهَیِلا  ُساّنلا  ُلیِمَی  َول ال  دومرف : ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  یلقن  رد  یتح  هدرازگ و  زامن 
یلص  ) ربمایپ نارسمه  ربق  لیقع و  ربق  ربارب  دناوت  یم  دجسم  نیا  لحم  .مدناوخ  یم  زامن  نآ  رد  ناوارف  دندش ، یمن  لیامتم  اجنآ  هب 

.دشاب هدش  شرفگنس  ریسم  يوس  نیا  رد  هلآو ،) هیلع  هللا 

نامثع ربق 

، هرصب ناناملسم  زا  يدایز  رامـش  دش و  اپرب  يو  دض  رب  هنیدم  رد  هک  یـشروش  رد  يرجه ، لاس 35  هجح  يذ  رد  نافع ، نب  ناـمثع 
ِّشَح هب  فورعم  هک  يا  هشیب  رد  ار  وا  سپس  .دش  هتشک  دندوب ، هدمآ  اجنآ  هب  ضارتعا  ناونع  هب  زین  رصم  قارع و 
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، وا روتـسد  هب  هیواعم ، ندـمآ  راک  يور  زا  سپ  .دـندرک  نفد  تشاد ، رارق  عیقب  تشپ  یترابع  هب  ای  عیقب  زا  جراـخ  رد  دوب و  بکوک 
يارب رورم  هب  هک  اهدـعب  .دنتـشاد  هگن  صخـشم  یتروص  هب  ار  نامثع  ربق  دایز ، لامتحا  هب  و  [ 43  ] دندرک عیقب  همیمـض  ار  هشیب  نیا 

.دش بیرخت  نایباهو  دهع  رد  هک  دنتخاس  يا  هعقب  زین  نامثع  يارب  دش ، هتخاس  هعقب  عیقب  رد  روهشم  روبق 

يرطم نامز  رد  [ 44  ] .تسا صخـشم  وا  هربقم  لخاد  رد  زین  نامثع  هعقب  ِیناب  ربق  تسا : هتـشون  مهدزیـس  نرق  رد  یندم  رفعج  دـیس 
زا یگرزب  هبق  دـیازفا : یم  يو  [ 45  ] .تشاد ترهـش  بکوک  ّشح  ماـن  هب  دوب ، نآ  رد  ناـمثع  ربق  هک  عیقب ، زا  یـشخب  زونه  ( 741)

.دش هتخاس  نآ  رب  لاس 601  رد  یبویا  يارما  زا  یکی  فرط 

رد میهاربا  يرَطَم ، هتـشون  هب  .درادن  دوجو  يدهاش  دشاب ، نوعظم  نب  نامثع  ربق  لحم  نیا  تسا  نکمم  دنا  هتفگ  هک  نخـس ، نیا  رب 
[. 46  ] .تسا هدش  نفد  نوعظم  نب  نامثع  ربق  رانک 

هحفص 351] ]

ترایز ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ رـسپ  میهاربا  هربقم  لحم  دـیاب  نوعظم ، نب  نامثع  تراـیز  يارب  یجنزرب ، هتـشون  هب  نینچمه 
[. 47  ] .درک

قداص ماما  داجس و  ماما  هناخ 

نبرفعج راد  نیـسحلا و  نب  یلع  راد  هب  هک  تشاد  دوـجو  لزنم  ود  دـش ، بیرخت  دـعب  هـب  لاـس 1363  یط  هک  مشاـه  ینب  هلحم  رد 
هدش و شرفگنـس  نونکا  هک  تشاد  رارق  ییاضف  نامه  رد  هدش ، بیرخت  نونکا  هک  ناکم  نیا  .دوب  روهـشم  مالـسلا ) مهیلع   ) دمحم

هدش هناخ  ود  نیا  رد  زامن  ندناوخ  هب  هیصوت  هعیش  عبانم  رد  .تسا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  مرح  ات  عیقب  یلصا  ِرد  نایم 
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قداص رفعج  ماما  هناخ  يراصنا و  بویاوبا  هناخ  زا  شباتک  رد  يدوهمـس  .دـشاب  یم  هناـخ  ود  نیا  تمدـق  رگناـشن  نیا  [ 48  ] .تسا
[. 49  ] .تسا هدرک  دای  هطوحم  نیا  رد  مالسلا ) هیلع  )

هب ار  شربق  رضاح  لاح  رد  هک  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  دنزرف  لیعامسا  رازم  هراب  رد  یحرش  زا  سپ  متشه ، نرق  رد  ( 741  ) يرطم
: دسیون یم  دنا  هداد  لاقتنا  عیقب  لخاد 

نیدباعلا نیز  هب  قلعتم  يا  هناخ  لصا  رد  لامـش ، تمـس  رد  نآ  فارطا  زین  هدـش و  نفد  نآ  رد  لیعامـسا  هک  ینیمز  دوش  یم  هتفگ 
دجـسم زا  نینچمه  .تسا  هتـشاد  دوـجو  نیدـباعلا  نیز  ماـن  هب  اـجنامه  رد  زین  هدوـب و  نیعمجا  مهیلع  هللا  ناوـضر  نیـسحلا  نب  یلع 

[. 50  ] .دنا هداد  ربخ  نیدباعلا  نیز  دجسم  مان  هب  یکچوک 

ینهآ ياـه  هدرن  نآ  يور  هک  یگنـس  يراوید  .تسا و  هدـش  شرفگنـس  رـضاح  لاـح  رد  هک  تسا  يا  هصرع  هب  طوبرم  حرـش  نیا 
.تسا هدروآرد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) یبنلا دجسم  عیقب و  نایم  رد  دجسم ، يا  هیشاح  شخب  ناونع  هب  ار  نآ  دنا ، هتشاذگ 

نیا كربتم  راثآ  زا  یکی  دوب ، اپ  ِرس  رب  رخاوا  نیا  ات  هک  زین  مالسلا ) هیلع   ) قداص رفعج  ماما  هناخ 

هحفص 352] ]

نامثع باب  مان  هب  مه  يراگزور  هک  هدوب  لیئربج  باب  لـباقم  رد  ناـمثع  هناـخ  يرطم ، هتـشون  ساـسا  رب  .دـش  یم  هدرمـش  تمـسق 
یم یگدنز  نآ  رد  ار  ترجه  تسخن  هام  تفه  تدم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) ربمایپ هک  يراصنا  بویاوبا  هناخ  .تسا  هتـشاد  ترهش 

ات م 741 )  ) يرطم هتشون  هب  هک  هدوب  تمس  نیمه  رد  زین  مالسلا ) هیلع   ) قداص رفعج  ماما  هناخ  .تسا  هدوب  نآ  هلبق  تمـس  رد  درک ،
صخشم نآ  بارحم  راثآ  يو ، نامز 
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.تسا هدوب 

یقرواپ

(. يواجبلا قیقحت   ) ص 462 ج 4 ، هباصالا ، [ 1]

ص 41. فیرعتلا ، [ 2]

ص 559. ج 4 ، عورف ، یفاک ، کن : [ 3]

ص 279. نیرظانلا ، ههزن  [ 4]

ص 157. لوسرلا ، هنیدم  رابخا  [ 5]

ص 275. نیرظانلا ، ههزن  [ 6]

ص 43. فیرعتلا ، [ 7]

ص 227. يزاریش ، ردصلا  بیان  همانرفس  [ 8]

ص 316. يرقلا ، ما  يوس  هب  [ 9]

ص 276. نیرظانلا ، ههزن  [ 10]

ص 181. ش 19 ، جح ، تاقیم  همانلصف  [ 11]

ص 281. نیرظانلا ، ههزن  [ 12]

.ياه شرف  [ 13]

ص 71 72. یناهفصا ، يوناب  جح ، موظنم  همانرفس  [ 14]

(. 1973 توریب ، الپ ، لراش  حیحصت  ، ) ش 2377 صص 132 و 133 ، ج 4 ، بهذلا ، جورم  [ 15]

ص 153. لوسرلا ، هنیدم  رابخا  [ 16]

ص 43. فیرعتلا ، [ 17]

صص 191 جـح ش 4 ، تاقیم  همانلـصف  رد  یمجن  قداصدـمحم  ياقآ  لصفم  تـالاقم  کـن : عیقب  همئا  مرح  خـیرات  هراـب  رد  [ 18]
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صص 113 92. ش 7 ، صص 129 111 ، ش 6 ، صص 70 59 ، ش 5 ، ، 175

صص 110 104. ج 1 ، هّبش ، نبا  هرونملا ، هنیدملا  خیرات  رد  دیرگنب  هنیمز  نیا  رد  ار  لاوقا  نیرت  نهک  [ 19]

اهتیب یف  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  تَِرُبق  دومرف : ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  هبـش  نبا  هنومن  ناونع  هب  [ 20]
ص 107. ج 1 ، هرونملا ، هنیدملا  خیرات  .دجسملا  یف  زیزعلادبع  نب  رمع  هلخدأ  يذَّلا 

ص 293. دانسالا ، برق  [ 21]

ص461. ج1 ، یفاک ، [ 22]

ص 104. و ش 26 ، صص 96 و 97 ;  ش 7 ، جح ، تاقیم  همانلصف  [ 23]

ص 572. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  [ 24]

ص 277. نیرظانلا ، ههزن  [ 25]

.عیقب هشقن  هب  دیرگنب  [ 26]

ص 95. ءافولا ، هدوملا و  لها  بیغرت  کن : [ 27]

رد یمجن  قداص  دمحم  ياقآ  هلاقم  هب  کن : هلآو ) هیلع  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نارتخد  نارسمه و  مرح  هبق و  هراب  رد  [ 28]
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صص 177 164. ش 11 ، جح ، تاقیم  همانلصف 

ص 60. ج 8 ، هباصالا ، [ 29]

ص ج 6 ، لامعلازنک ، ص 382 ;  ج 4 ، باعیتسالا ، ص 60 ;  ج 8 ، هباصالا ، زا : لـقن  هب  ص 194  يدـمحألا ) یلع  ، ) كربتلا [ 30]
صص 897 و 898. ج 3 ، افولا ، ءافو  ش 4049 ;  ، 228

ص 94. ءافولاو ، هدوملا  لها  بیغرت  [ 31]

ص 420. افولا ، ءافو  هصالخ  [ 32]

ص 94. ءافولا ، هدوملا و  لها  بیغرت  ص 280 ; نیرظانلا ، ههزن  [ 33]

ص 43. فیرعتلا ، [ 34]

ص 278. نیرظانلا ، ههزن  [ 35]

ص 175. نوزحمأ ، یشایعلا ، هلحر  یف  هرونملا  هنیدملا  [ 36]

صص 43 و 44. فیرعتلا ، [ 37]

ص 96. ءافولا ، هدوملا و  لها  بیغرت  [ 38]

.دنا هدرک  دیدرت  راهظا  دشاب ، هدش  نفد  اجنیا  رد  هکتاع  هک  نیا  رد  ناققحم  زا  یخرب  [ 39]

ص 43. فیرعتلا ، [ 40]

ش 2، جـح ، تاقیم  همانلـصف  یمجن ، قداص  دـمحم  زا  نازحألا  تیب  هلاقم  کن : ناـکم ، نیا  هراـب  رد  یلیـصفت  ياـه  یهاـگآ  [ 41]
صص 130 121.

صص 280 و 281. نیرظانلا ، ههزن  [ 42]

ص 156. لوسرلا ، هنیدم  رابخا  [ 43]

ص 274. نیرظانلا ، ههزن  [ 44]

ص 43. فیرعتلا ، بکوک ، شحب  فرعی  عضوم  یف  عیقبلا  یقرش  نامثع  ربق  و  [ 45]

ص 43. فیرعتلا ، [ 46]
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ص 277. نیرظانلا ، ههزن  [ 47]

ص 225. ج 97 ، راونألا ، راحب  [ 48]

ص 732 733. ج 1 ، ءافولا ، ءافو  [ 49]

ص 44. فیرعتلا ، [ 50]
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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